Zpravodaj OÚ Předslav
čís. 60. pro obce Hůrka, Makov, Měcholupy, Němčice, Petrovičky, Předslav a Třebíšov

roč. 2022

Vážení spoluobčané,
doufám, že jste si všichni užili velikonoční svátky a dny volna, přes poměrně chladné počasí a mrazivá rána se příroda
krásně probouzí do dalšího vegetačního období. Abychom přírodě alespoň trošku pomohli, zorganizovali jsme již tradiční
jarní úklid. Z důvodu nejasné situace s akcí „Ukliďme Česko“, jsme se rozhodli udělat úklid samostatně v termínech 22. a
23. 4. 2022 pod názvem „Ukliďme Předslavsko“. Starost zemědělcům, zahrádkářům a vodohospodářům dělá nedostatek srážek v minulém období. Nastávající sucho a prach nyní také sužuje některé občany Předslavi. Rozkopané silnice, velmi silný
provoz a všudy přítomný prach, jistě znepříjemní život. Chtěl bych Vás požádat o trpělivost, stavba kanalizace se dokončuje, budeme dodělávat jednotlivé přípojky, opravovat silnice a poničená místa. V létě již budeme jen vzpomínat, jak náročné to bylo. Také covidová situace se zklidnila, tak Vás můžeme pozvat na kulturní, sportovní a společenské akce pořádané
v obci.
Závěrem mi dovolte, abych Vám popřál s nadcházejícím jarem hodně krásných dní, radost, spokojenost a hlavně
zdraví.
Miloslav Kreuzer – starosta obce

Informace z jednání OZ
19. zasedání ZO Předslav konaného dne 24.2.2022 v Předslavi:
Usnesení:
č. 261 – ZO projednalo a s c h v a l u j e zprávu o činnosti OÚ od 18. zasedání ZO Předslav.
č. 262 – ZO projednalo a s c h v a l u j e pronájem pozemku p.č. 40/3 o výměře 23 m² a část pozemku p.č. 790/22 o výměře cca
50 m², v k.ú. Předslav v majetku Obce Předslav. Pronájem na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za cenu 200
Kč/rok.

č. 263 – ZO projednalo a s c h v a l u j e záměr prodat část pozemku p.č. 289/6 o výměře cca 39 m², v k.ú. Měcholupy
u Předslavi v majetku Obce Předslav.
č. 264 – ZO projednalo a s c h v a l u j e uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 790/50 o výměře 112 m², ostatní plocha,
ostatní komunikace v k.ú. Předslav, za kupní cenu nemovité věci 22 400,- Kč, náklady spojené s prodejem uhradí kupující.
č. 265 – ZO projednalo a s c h v a l u j e náklady na provoz vodovodů a cenu vody pro jednotlivé vodovody pro rok
2022 při skladbě ceny vodného: vodovod Předslav – Měcholupy + vodovod Makov – Petrovičky => náklady na
provoz = 24,24 Kč/m3, odvod do FRVK = 5,00 Kč/m3, Cena vodného = 29,24 Kč/m3 bez DPH. Cena vodného
s DPH bude stanovena v platné výši.
č. 266 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í zprávu o průběhu stavby „Předslav – odkanalizování a čištění odpadních vod“.
č. 267 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í stížnost manželů Kuběnových č.p.106, na údržbu účelové komunikace ÚK 10.
č. 268 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í žádost JSDH a SDH Předslav na přístavbu hasičské zbrojnice v Předslavi.
č. 269 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í ukončení spolupráce se službou „Mobilní rozhlas“ z důvodu duplicity se systémem poskytujícím tuto službu v rámci internetových stránek obce.
č. 270 – ZO projednalo a b e r e n a v ě d o m í rozpočtové změny č. 13/2021 a 1/2022 a s c h v a l u j e rozpočtové změny č. 2/2022.

Informace obecního úřadu
Ukliďme Česko
Hlavní termín této celostátní akce je sice již za námi,
ale v rámci naší obce proběhne pod názvem „Ukliďme
Předslavsko“ v nejbližších dnech. Hlavními úklidovými dny
totiž u nás budou 22. a 23. 4. 2022, přičemž v jednotlivých
částech obce se to má následovně: Předslav a Němčice –
pátek 22.4. od 17.00, Makov, Měcholupy a Petrovičky –
sobota 23.4. od 9.00. K dispozici budou jak pytle na odpad, tak i ochranné rukavice. Tento materiál si pak mohou

zástupci jednotlivých vesnic vyzvednout na OÚ v pátek
22.4. v 16.00 nebo po domluvě Vám může být přivezen
přímo do vaší lokality. Odvoz sesbíraného odpadu zajistí
obec.

Svoz nebezpečného odpadu
Letos obec opět zajišťuje svoz nebezpečného odpadu,
který se tentokrát uskuteční 21.5. Časový harmonogram a
místa sběru v jednotlivých vesnicích jsou uvedeny v tomto
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příspěvku, ale najdete je rovněž i ve vývěskách nebo na
internetových stránkách obce. Ve stejném termínu pak hasiči SDH Předslav provedou i sběr elektroodpadu. Kontejnery na případný objemný odpad nebudou tentokrát přistaveny, občané mají možnost tento druh odpadu odvážet celoročně přímo do Sběrného dvora v Klatovech.
Harmonogram svozu:
8.00 - 8.55 – Předslav u školy;
9.00 - 9:25 – Měcholupy u OÚ;
9.30 - 9.55 – Makov u prodejny;
10.00 - 10.25 – Petrovičky;
10.30 - 10.55 – Třebíšov;
11.00 - 11.25 – Němčice.
Pracovníkům svozové firmy, kterou bude Pošumavská
odpadová s.r.o., můžete na uvedených místech předávat tyto druhy odpadů:
- Léky všeho druhu včetně mastí a roztoků
- Zbytky starých barev, znečištěné plasty a plechovky
od barev
- Zářivky, výbojky a všechny druhy baterií, akumulátory a autobaterie včetně náplní
-Upotřebené motorové oleje v uzavřených nádobách,
stejně tak i upotřebené oleje z domácností
-Pneumatiky, pouze z osobních vozidel
Hasičům SDH Předslav, keří budou ve stejnou dobu a
na stejných místech provádět sběr elektroodpadu pak můžete odevzdávat tato vysloužilá elektrozařízení:
Ledničky, pračky, sporáky, vysavače, žehličky,
vrtačky, brusky, apod. Přinést můžete i televize a
monitory, rádia, počítače, mobily. Podmínkou je, aby
předávané zařízení bylo elektronicky kompletní.
Tyto služby jsou zdarma a prosíme Vás všechny, neodkládejte odpad na stanovištích, vyčkejte příjezdu firmy.

Stavba Čistírny odpadních vod a odkanalizování ob ce Předslav
Stavba ČOV a odkanalizování obce je v samém závěru.
Chybí dodělat a propojit několik úseků kanalizace a
přípojek na hlavních řadech. Začneme postupně opravovat
komunikace a místa, kde jsou podle kontrol závady na
stavbě. Chtěl bych všechny občany požádat, aby nám
sdělili jakékoliv nedostatky a poškození svého majetku.
Většinou máme již vše vyfocené a zaznamenané, ale pokud
by bylo třeba něco reklamovat, musíme mít relevantní
doklady o poškození. Pokud budete mít jakýkoliv dotaz,
neváhejte kontaktovat starostu obce na tel: 724 111 693,
často se předejde zbytečným dohadům nebo nedorozuměním.
Stavba čistírny odpadních vod a odkanalizování obce bude pokračovat napojením jednotlivých nemovitostí na kanalizační soustavu. Pro toto napojení bude potřeba udělat
jednoduchou projektovou dokumentaci pro Územní souhlas. Upozorňujeme občany, že tuto dokumentaci ve spolupráci s realizační firmou a majiteli jednotlivých nemovitostí vyřídí pracovníci obce. V nejbližší době Vás navštíví,
provedou zaměření místa pro kontrolní šachtu, vedení přípojky a pro vyřízení povolení Vám nechají podepsat Plnou
moc. Pokud by si někdo chtěl vše zařídit sám, stačí tuto
skutečnost sdělit pověřeným pracovníkům. Každá přípojka
bude osazena kontrolní šachtou, které nakoupíme centrálně, aby byly šachty jednotné a snadno obslužné. Pro samotnou realizaci přípojek na pozemcích jednotlivých majitelů, budete moct využít službu firmy, kterou vybereme
v rámci výběrového řízení. Každý, kdo bude mít zájem o
připojení touto firmou, bude moci oslovit obec a dohodneme termín, kdy a jak bude připojen v rámci zkušebního
provozu na ČOV Předslav. Pokud se budete chtít připojit
svépomocí, je to možné, převzetí připojení a kontrolu provede pracovník obce a musí být udělána fotodokumentace
přípojky.

Vzdělávání

místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu
na území společného spádového obvodu ZŠ a MŠ Předslav.
2. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu na území společného spádového obvodu ZŠ a MŠ Předslav v pořadí
od nejstaršího po nejmladší.
3. Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně dvou let, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu na území společného spádového obvodu ZŠ a MŠ Předslav. Termín nástupu se
řídí datem narození dítěte. Dítě nastupuje do MŠ
zpravidla den po 3. narozeninách.
Pozn.: Přednostně se přijímají k předškolnímu vzdělání
děti ze školského spádového obvodu. Děti z jiných školských obvodů se přijímají pouze v případě nenaplněné
kapacity.

ZŠ a MŠ Předslav
Mateřská škola
Zápis do MŠ Předslav se bude konat v pondělí dne 2. 5.
2022 od 12,00 do 14,00 hodin, případně je možné podat
žádost se všemi náležitostmi kdykoli v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května do 16. května
2022 distanční formou.
Naplněnost třídy MŠ je 24 dětí, pokud nejsou ve třídě
zařazeny děti se zdravotním postižením. Pokud zřizovatel
povolí výjimku z tohoto počtu, může být třída naplněna do
počtu 26 (maximální kapacita našeho zařízení).
Přijímací řízení do mateřské školy je určeno dětem
předškolního věku zpravidla od 3 do 6 let věku, nejdříve
však pro děti od dvou let.
Pro děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou pěti let, je od 1.
září 2022 předškolní vzdělávání povinné.
Kritéria pro přijetí dětí do MŠ
ve školním roce 2022/2023
Děti budou přijímány v tomto pořadí:
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky (povinné předškolní vzdělávání), pokud mají

Základní škola
Druhým pololetím školního roku bude žáky ve školní
družině provázet projekt Evropská unie realizovaný ve
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spolupráci s Úhlava, o. p. s. projekt výborně navazuje na
učivo probírané v hodinách ČJS.
V průběhu měsíce března jsme jako každý rok ve škole
realizovali projekt věnovaný finanční gramotnosti. Žáci
pátého ročníku vytvořili malé firmy, zvolili si oblast podnikání a obchodní strategii, rozpoutali reklamní kampaň,
vyrobili výrobky určené k prodeji a pak již jen sledovali,
jak úspěšná bude jejich firma. Pochopitelně museli vést
vlastní účetnictví.
Každoročně se též těšíme na přírodovědný pořad s názvem „Planeta Země 3000“ do kina Šumava. Letošní roč-

Spolky
Soutěž mužů TJ Měcholupy v kopané
Jarní část soutěží právě probíhá...
Jarní část soutěže je nyní v plném proudu a měcholupské mužstvo si zatím v krajské soutěži „I. B třídy“ nevede
vůbec špatně. Výsledky jednotlivých utkání, které sehrálo
od vydání minulého čísla zpravodaje do uzávěrky tohoto
čísla, pak byly následující:
14. kolo Měcholupy – Přeštice; hráno v sobotu 26.3.; výsledek 1 : 2 (0:0) PK 3:4; branky: 70. Jandečka Tomáš –
36. Pavlík Jan; rozhodčí: Slabý Otto; ŽK: 3:4; diváků: 100.
15. kolo Klatovy B – Měcholupy; hráno v neděli 3.4.; výsledek 4 : 3 (3:0); branky: 32., 34.(PK) a 39. Aizner
Adam, 86. Hošek Adam – 84. Kadlec Jan, 85. Bečka Stanislav, 89. Čížek Václav; rozhodčí: Mudra Zdeněk; ŽK: 0:2;
diváků: 100.
16. kolo Měcholupy – Blovice; hráno v neděli 10.4.; výsledek 4 : 1 (2:1); branky: 26., 59. a 85. Bečka Stanislav,
43. Veselka Karel – 36. Rous Jan; rozhodčí: Strolený Petr; ŽK: 2:2; diváků: 61.

ník byl v pořadí již sedmnáctý a seznámil nás s ostrovem
Madagaskar.
Velkým překvapením pro nás bylo, že letošním představením nás osobně provázel tvůrce a cestovatel Adam Lelek,
kterého jsme se po skončení filmu mohli zeptat na jeho cestovatelské zážitky.
O dalších školních projektech se můžete dozvědět více
prostřednictvím našich stránek www.skola.predslav.cz.
Za ZŠ a MŠ Mgr. Petra Červená

17. kolo Měcholupy – Pačejov; hráno v sobotu 16.4.; výsledek 4 : 1 (2:0); branky: 11. Kaas Václav, 29. Novotný
Ondřej, 51. Bálek Dušan, 80. Bečka Stanislav – 72. Srp
Vítězslav; rozhodčí: Kořan Josef; ŽK: 1:1; diváků: 50.
Stav výsledkové tabulky je nyní následující:
Rk. Tým
1. Přeštice "B"
2. Chlumčany
3. Horažďovice
4. Měcholupy
5. Blovice
6. Chanovice
7. Chotěšov
8. Dobřany
9. Klatovy "B"
10. Bolešiny
11. Štěnovice
12. Kasejovice
13. Vrhaveč
14. Pačejov

Různé
Pozvánky:

Vážení přátelé
srdečně jste zváni do kostela
sv. Jakuba Většího v Předslavi,
kde bude
v neděli, 1. 5. 2022 od 15.00 hod.
sloužena

poutní mše svatá
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Záp.
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
16
17
16
17

V3 VP2 R1
13 2 1
11 1 1
12 0 2
9 1 1
9 1 1
8 2 0
8 1 2
7 1 3
7 1 0
3 2 1
4 0 1
4 0 1
4 0 1
1 3 3

P0
1
1
3
6
6
7
6
6
9
11
11
12
11
10

Skóre Body
58:13 44
56:16 42
44:34 38
49:35 30
49:36 30
45:44 28
29:28 28
43:27 26
45:47 23
26:46 14
27:49 13
21:48 13
15:50 13
22:56 12

TJ Sokol Předslav
zve všechny milovníky zdravého
pohybu na další ze svých pochodů.
Po dvou mimořádných letech, kdy se díky
protiepidemickým opatřením v roce 2020 konal
v neobvyklém termínu uprostřed léta a o rok
později na jeho uspořádání už vůbec nedošlo,
nastává v letošním roce opět návrat k zaběhlé
tradici a počátkem května se znovu uskuteční

11. ročník

TRADIČNÍHO TURISTICKÉHO POCHODU
předslavských sokolů.
Pochod proběhne v sobotu 7. května 2022
a sraz účastníků je jako obvykle

v 8.30 hodin u sokolovny v Předslavi.

Sbor dobrovolných hasičů Makov
pořádá v areálu letního amfiteátru Na Lískách
dne 4. června 2022 od 14.00 hodin

DĚTSKÝ DEN
na programu budou zábavné soutěže pro děti
občerstvení zajištěno
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